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Produtos são encontrados com erro na 
pesagem em supermercados de Petrópolis 

PREFEITURA ANUNCIA CRIAÇÃO DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO À URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Polícia Civil e Prefeitura apuram 
morte de aluna do CEI no Cascatinha

Além do aumento nos preços dos alimentos nos mer-
cados, agora o consumidor deve também se preocupar com 
mais uma questão: a pesagem dos produtos. Não raramente, 

consumidores relatam serem lesados com propaganda en-
ganosa em diversos mercados da cidade. Leia mais no site. 

Após a morte da menina Maria Thereza, no 
último domingo, a aluna do CEI Carolina Amo-
rim, o prefeito Rubens Bomtempo determinou 
que seja criado um grupo de trabalho para criar 

protocolos de atendimentos em casos de urgên-
cia e emergência no atendimento aos alunos da 
rede municipal de ensino. As causas da morte 
estão sendo investigadas pela Prefeitura, que 

abriu uma sindicância e pela Polícia Civil da 
105ª Delegacia que, nesta segunda-feira(23), 
pediu a exumação do corpo da menina para 
perícia. Leia mais no site.

LOTAÇÃO DE TODO DIA

Com obras e outras ações 
emergenciais em curso desde 
a primeira catástrofe climá-
tica, ocorrida em fevereiro, 
e algumas intervenções que 
ainda nem foram iniciadas, 
a Prefeitura de Petrópolis foi 
ao governo federal solicitar 
mais R$ 12,3 milhões para 
avançar com projetos en-
quadrados como ações de re-
construção da infraestrutura 

urbana, assumindo pelo me-
nos 25 novas obras. Porém, 
dos R$ 10,5 milhões enviados 
pela União anteriormente, 
apenas R$ 2,8 milhões foram 
destinados, incluindo verbas 
carimbadas exatamente para 
a reconstrução de vias públi-
cas. De acordo com o governo 
municipal, o valor seria para 
25 obras de reconstrução de 
ruas. 

De novo? Prefeitura 
aciona a Justiça para 
o retorno de 100% 
da frota dos ônibus 

A Prefeitura criou um Comitê Gestor para co-
brar contribuintes considerados grandes devedores 
do município. Reuniões mensais serão realizadas 
para analisar o relatório de inscritos na dívida ativa 
(ajuizados ou não) e convocar os grandes devedores, 
com o objetivo de aumentar a arrecadação do go-
verno municipal após os desastres naturais do início 
do ano. A criação do Comitê foi publicada no Diário 
Oficial do município nesta segunda-feira (23), com 
data retroativa para o dia 19, quinta-feira passada.

#LesPartisans: enquanto os pobres mortais sofrem com ôni-
bus insuficientes, lotados e quebrando a toda hora e uma tarifa 
hoje a R$ 4,95, os vereadores reclamam que também passam 
suas agruras. O vereador Gil Magno reclamou na sessão (nem 
se preocupou em falar em particular) que é preciso o presidente 
da Câmara, Hingo Hammes, ‘resolver o problema da frota quer 
serve aos vereadores. “Estamos passando perigo, risco grande 
de vida, transitando em carros sem condições. A empresa que 
faz manutenção não é satisfatória e os carros são ferramenta de 
trabalho imprescindível. Leia mais no site. 

Bomtempo pede mais R$ 12 
milhões ao governo federal 

Petrópolis é um dos destinos mais 
procurados no inverno antecipado

O Ministério do Turismo destacou 
Petrópolis como uma das cidades mais 
procuradas do país pelos visitantes neste 
inverno, que chegou antecipadamente 
com temperaturas em queda ainda na 

metade de maio.  As buscas por hos-
pedagens dispararam por Petrópolis e 
Teresópolis, na Região Serrana, e por 
Monte Verde (MG), Porto Alegre (RS) e 
Curitiba (PR). O levantamento do Deco-

lar, site especializado em viagens, colocou 
Gramado (RS), Campos do Jordão (SP) 
e Foz do Iguaçu (PR) como líderes dessa 
procura e embasou a divulgação do Mi-
nistério do Turismo.  Leia mais no site.

“É uma situação 
humilhante”, diz 
vereador sobre quebra 
dos carros da Câmara 

P r e f e i t u r a  c r i a 
comitê para cobrar 
grandes devedores 
d a  d í v i d a  a t i v a
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